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BRUSSEL 

 

Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad Brussel en een sterke band met de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Brussel bruist van het talent en heeft dus sterke kaarten 

om uit te groeien tot een ondernemende en welvarende stad. Voor Vlaanderen zijn er ook 

extra redenen om Brussel te omarmen, naast de geografische ligging. Brussel is een 

belangrijke motor voor de Vlaamse economie. Voor een exportgerichte economie als de 

Vlaamse is Brussel een belangrijk venster op de wereld, een internationaal podium voor 

internationale, economische en diplomatieke contacten.  

 

Maar het is geen eenrichtingsverkeer, ook Brussel heeft Vlaanderen nodig. Meer dan 

200.000 Vlaamse pendelaars versterken de Brusselse economie. Brussel is voor Vlaanderen 

een belangrijke onderwijsstad, meer dan 25.000 studenten volgen in Brussel Nederlandstalig 

hoger en universitair onderwijs. De Vlaamse culturele instellingen in Brussel zijn gevestigde 

waarden die openstaan voor iedereen. En het Nederlands blijkt steeds meer een troef voor 

Brussel, eerder dan een nadeel.  

 

Vlaanderen laat Brussel dus niet los, integendeel.  

 

Vlaamse hoofdstad 

 

We blijven investeren in onze gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. De Brusselnorm staat 

centraal bij het investeren in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de 

Brusselaars. De Vlaamse Gemeenschap beschouwt voor haar beleid in Brussel 30% van de 

Brusselse bevolking als haar doelgroep en besteedt minstens 5% van de Vlaamse middelen 

voor gemeenschapsbevoegdheden aan beleid in en voor Brussel. 

 

Aan de hand van de periodieke rapporten van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel 

bekijken we of deze doelstellingen gehaald worden, en desgevallend pakken we ze aan met 

een concreet actieplan.  Zo blijven we de concrete capaciteitsnood aan Nederlandstalige 

dienstverlening in onderwijs en zorg aanpakken 
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Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) de zorg voor een Nederlandstalige dienstverlening dragen. 

We dringen er bij de andere besturen op aan om hun wettelijke verplichtingen na te leven 

en te zorgen voor een werkelijk doorleefde tweetaligheid. In overleg met de VGC en andere 

partners zoeken wij naar een manier voor een betere opvolging en gevoeligheid voor de 

naleving van de taalwetgeving.   

 

In het kader van een performante Nederlandstalige dienstverlening in Brussel zal Vlaanderen 

ook voor Brussel specifiek blijven toezien op een correcte uitoefening van de bevoegdheden 

door de diverse overheden. 

 

We behouden de “Brusseltoets” als beleidsinstrument. De Vlaamse minister bevoegd voor 

Brussel ziet hierop toe. Daarbij worden Vlaamse decreten en besluiten getoetst op de 

toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Indien uit deze toets 

blijkt dat dit nodig is, wordt de regelgeving aangevuld met “Brussel-paragrafen”. 
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Vlaamse partners 

 

Het Vlaams Gemeenschapsbeleid in Brussel moet een overlegd en geïntegreerd beleid zijn. 

In dat opzicht is de relatie met de VGC essentieel.  De VGC een lokaal bestuur wiens 

beslissingen onder toezicht vallen van de Vlaamse gemeenschap maar partnerschap is het 

uitgangspunt. In overleg worden de strategische doelstellingen bepaald, met duidelijke 

aansturingslijnen en klare taakafspraken. Hierbij wordt vanzelfsprekend toegezien op de 

correcte besteding van de middelen door de VGC. Daarbij werken we ook verder aan een 

modern begrotings- en rekeningstelsel voor de VGC. Evengoed veronderstelt een goed 

partnerschap dat het beleid van de VGC niet indruist tegen dat van de Vlaamse overheid.  

 

De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel zal systematisch en conform de Bijzondere wet 

op de Brusselse Instellingen deelnemen aan de vergaderingen van ook het GGC-college, en 

we dringen er op aan ook bij de voorbereiding betrokken te worden. De Vlaamse minister 

bevoegd voor Brussel brengt door middel van mededelingen aan de regering systematisch 

de collega’s van de Vlaamse Regering op de hoogte van de beleidsbeslissingen in het VGC- 

en GGC-college. 

 

We nodigen het Vlaams Parlement opnieuw uit om regelmatig gemeenschappelijke 

vergaderingen te organiseren van de Commissie-Brussel met de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  Zo kunnen de leden van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie worden uitgenodigd voor de toelichting en debat over de 

Beleidsnota’s over de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. 

 

We gaan ook in dialoog met de Brusselse lokale besturen, en benutten concrete 

mogelijkheden die zich aandienen om met hen samen te werken. In de afspraken met de 

VGC zorgen we voor een overlegplatform tussen de VGC en alle Vlaamse lokale 

mandatarissen. 

 

Vlaamse dienstverlening 

 

We wenden de middelen uit het Brusselfonds binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde 

prioriteiten en in alle transparantie aan om de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel te 
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versterken en om zinvolle proefprojecten te ondersteunen.  Hierover wordt door de Vlaamse 

minister bevoegd voor Brussel regelmatig aan de regering gerapporteerd. 

 

We blijven inzetten op de herkenbaarheid van het Vlaams netwerk in Brussel. Vlaamse 

dienstverlening, of die nu door de Vlaamse Gemeenschap of door de VGC wordt 

aangeboden, is een kwaliteitsmerk en mag gezien worden. We zetten de uitrol van het 

Vlaams-Brussels merkenbeleid verder en zorgen steeds voor een link met de huisstijl van de 

Vlaamse Gemeenschap “Verbeelding Werkt”. Muntpunt blijft ook een spil in het tonen wat 

de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te bieden heeft. Samen met de VGC schakelen we zo 

veel mogelijk de Vlaamse instellingen en voorzieningen in Brussel in één keten, die naar 

elkaar doorverwijzen en elkaar promoten bij hun publiek. 

 

Muntpunt 

 

Muntpunt is niet alleen een bibliotheek, maar ook een ontmoetingsplaats van Vlamingen in 

de 

hoofdstad. Het is het venster van Vlaanderen in Brussel. We geven Muntpunt alle kansen om 

zijn rol als belevingsbibliotheek, informatie- en communicatiecentrum en cultureel 

onthaalcentrum waar te maken. We zorgen ervoor dat Muntpunt zijn opdracht waarmaakt 

om een fysiek en virtueel 

loket te ontwikkelen voor het verstrekken van informatie over cultuur en vrije tijd, onderwijs 

en vorming, welzijn en gezondheid, werken en wonen in Brussel. We werken hiervoor aan 

een nieuw samenwerkingsakkoord waarbij we zowel van de Vlaamse overheid als van de 

VGC de nodige engagementen verwachten. Muntpunt behoudt ook de opdracht om een 

aangepast drietalig (Nederlands, Frans, Engels) onthaalbeleid voor expats in Brussel in de 

praktijk te brengen en te versterken. Meer in het algemeen wordt gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden van Brussel met zijn hoge concentratie van internationale en Europese 

organisaties, journalisten, opiniemakers, enz. om Vlaanderen internationaal te profileren. 

 

Cultuur en toerisme 

 

We blijven Brussel als toeristische topbestemming promoten in het buitenland, als kunststad 

samen met Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. We promoten in het buitenland 

het merk “Brussel(s)” en koppelen het consequent aan het merk “Vlaanderen/Flanders”. Het 
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Vlaams cultureel leven vormt een onmisbare schakel in het cultuurlandschap van Brussel. 

We zetten actief in op de verdere promotie van de evenementen van de Vlaamse 

cultuurinstellingen via het Vlaams netwerk in Brussel en de media. In de samenwerking met 

Visit-Brussels inzake cultuurcommunicatie, wordt er op toegezien dat de Vlaamse inbreng 

ook zodanig erkend wordt. 

 

De door de Vlaamse overheid bestuurde en mee-bestuurde culturele instellingen 

(Muntpunt, Ancienne Belgique, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, Bronks …) tonen zich 

herkenbaar als Vlaamse instellingen in Brussel en maken zich kenbaar als ambassadeurs van 

het Vlaamse cultureel beleid. Ze bedden zich ook in de ruime Vlaamse gemeenschap te 

Brussel in, en werken daarbij structureel samen met andere Nederlandstalige actoren uit 

bijvoorbeeld het onderwijs en de socio-culturele sector. Investeringen in culturele projecten, 

al dan niet in samenwerking met andere partners, zetten het Vlaams cultureel leven in 

Brussel in het licht. We trachten onder andere via een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod 

Brusselse jongeren te betrekken bij de Vlaamse gemeenschap. 

 

We dringen aan bij de Federale Overheid op een overdracht van het Amerikaans Theater 

voor de creatie van een nieuwe Vlaamse culturele pool. 

 

Inburgering en taal 

 

De verplichte inburgering in Brussel is een feit en kan van start.  Vanuit Vlaanderen is hier 

hard aan gewerkt met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; we zetten ons nu 

volop in op de uitwerking en toeleiding naar de Nederlandstalige inburgeringstrajecten. 

 

Door het voeren van een taalpromotiebeleid en het voorzien van een versterkt aanbod 

Nederlands Tweede Taal via o.a. werk (i.s.m. Actiris) en onderwijs (voor leerlingen én 

ouders), stimuleren we de kennis en het gebruik van het Nederlands in Brussel. Met 

verenigingen die we ondersteunen maken we klare afspraken over het gebruik van en 

communicatie in het Nederlands. Doel is om te komen tot een echte en doorleefde 

tweetaligheid in Brussel. 

 

We zullen de naleving van de taalwetgeving in Brussel actief opvolgen, en ondersteuning 

bieden aan burgers die het slachtoffer zijn van taalwantoestanden in Brussel, in het 
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bijzonder in de ziekenhuizen, in de welzijnsvoorzieningen (in het bijzonder de voorzieningen 

erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), bij de politie, bij de 

brandweerdiensten, en bij de lokale besturen. We gebruiken daarvoor onder meer de 

dienstverlening van het Steunpunt Taalwetwijzer en het Vlaams Meldpunt taalklachten in de 

Brusselse ziekenhuizen.    

 

Onderwijs 

 

We blijven ook in Brussel alert voor de algemene infrastructuurnoden en voor een 

voldoende capaciteit voor het kleuter- en leerplichtonderwijs zodat gezinnen die zich naar 

de Vlaamse Gemeenschap richten ook effectief een plaats vinden voor hun kind, en rekenen 

erop dat de Franse Gemeenschap een evenredige inspanning doet en gaan daartoe in 

overleg. We houden vast aan het systeem van de huidige voorrangsregels, die een kritische 

massa Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs garandeert en de 

verantwoordelijkheid van elke onderwijsactor stimuleert. Meertaligheid bij de leerlingen is 

een doel dat binnen het Vlaams decretaal kader moet bereikt worden.  

 

We promoten Brussel verder als Nederlandstalige, internationale kennis- en studentenstad. 

 

We blijven streven naar een hechtere samenwerking met de Franse Gemeenschap in functie 

van capaciteit, kwaliteit, kennis van de tweede landstaal, de spijbelproblematiek en andere 

onderwijsgebonden uitdagingen. Heel concreet worden ook meer uitwisselingen 

georganiseerd tussen (taal- en andere leerkrachten van) beide netten.  

 

Welzijn 

 

We werken verder aan een gecoördineerd welzijns- en gezondheidszorgbeleid voor Brussel, 

in overleg met alle relevante partners. We waken er over dat de Vlaamse Sociale 

Bescherming in zijn integraliteit aangeboden blijft worden in Brussel. We stimuleren de 

Brusselaars via een promotiecampagne om zich bij de VSB aan te sluiten. We evalueren 

nauwgezet de impact van de persoonsvolgende financiering op het welzijnsbeleid in Brussel. 

Gelet op de hoge armoedecijfers in Brussel hebben we bij de uitoefening van onze 

gemeenschapsbevoegdheden specifieke aandacht voor armoedebestrijding 


